Beringen 3 augustus 2018

Openbaar verslag – Raad Van Bestuur
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x
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x

TIMING BAV

1. Uitnodiging: laatste week van oktober, deadline agendapunten 4 november
2. BAV: donderdag 29 november 2018, 19u, locatie: De Zille – Ham
NAAMSWIJZIGING
Overlopen ontwerpen-voor-geld.be. (secretaris voert uit)
Kosten wijziging statuten. (Peter zoekt op.)
Nieuwe website: Jochen werkte hieraan. Steven vraagt Jochen wat hij kan opleveren en wat hij nog
verwacht van ‘de oude’ raad van bestuur.
Flexmail & werkgroep communicatie: stopzetten
Nieuwe website:
Functies: inschrijvingen, helga (ledenadministratie), mailingsysteem, app, informatieve website
Partner zoeken die dit voor ons zou kunnen realiseren? (Contact opnemen met designer van
tennisvlaanderen.be.)
Wat zijn de mogelijkheden van eventor?

FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN
Zijn de nieuwe functieomschrijvingen conform de samenwerkingsovereenkomst met SV?
Is het werkbaar?
Vakantieperiode is niet perfect om hier een zicht op te krijgen. Koen en Peter volgen dit verder op na
overleg. Dit zal plaats vinden einde vakantie.

VEREENVOUDIGING PRINTER
Voorlopig wordt alles dubbel genoteerd in Excell. Zo krijgen we een zicht op het verschil tussen het
huidige systeem en het voorgestelde systeem.
Resultaten zal Steven op de BAV voorstellen.

SYLVESTER
2018
Er wordt een nieuwe rekening geopend voor de Sylvester. Walter zal deze beheren.
Personeelsleden worden enkel op specifieke vraag van de werkgroep ingeschakeld. (Zo weinig
mogelijk.)
2019
Blijven we Sylvester organiseren als federatie?
Zijn er clubs die willen overnemen?
Kunnen we nadenken over een nieuwe formule? (Jeremy en Joost volgen dit verder op. Evt de huidige
werkgroep betrekken via Walter VK.)
Er gaat ongeveer 6000 euro inschrijvingsgeld naar de federatie. De clubs krijgen de andere
opbrengst.
Is het mogelijk om één dag op beginners te focussen?

ALLERHEILIGENSTAGE
Voorlopig weinig belangstelling voor de stage van dit jaar.
Kunnen we opnieuw promotie maken? De periode was misschien niet perfect? (Secretariaat)
Kan er een voorstel uitgewerkt worden voor de organisatie in 2019? Moet er een werkgroep worden
opgericht.

BEPERKTE TOEGANG TOT SECRETARIAAT
Peter en Steven volgen dit verder op in samenwerking met iftech. Onderzoeken of het mogelijk is om
een elektronisch toegangssysteem te gaan gebruiken.
Vergaderzaaltje wordt opgezegd. Enkel KOL gebruikt dit.

RECREATIEVE WERKING
SERIES
Peter stelt aanpassingen aan het beleidsplan voor.
Deze worden goedgekeurd door de RVB.

CATH-IT
Peter vraagt na of dit tegen een bepaalde deadline opgeleverd kan worden, of de ontwikkelaars een
voorstelling kunnen geven op de volgende RVB.
ESYGO
Vereenvoudigen:
Menukaart opbouwen. Een aantal formules tegen een vaste prijs te betalen aan 1 organisator.

BELEIDSFOCUS INNOVATIE 2018
Orienteering Vlaanderen wil nog inzetten op Trail-Run en wandel-O.
Secretariaat organiseert wandel-O.
Formule uitschrijven die de clubs kunnen gebruiken om te organiseren en er een financieel voordeel
aan over te houden. (secretariaat)

EMIT OF SI – SELECTIE UNIVERSITAIR KAMPIOENSCHAP – ABSO-BVOS
EMIT

OF

SI

FRSO is overgeschakeld naar SI. Kunnen we achterblijven? Wat met lopers die enkel EMIT gebruiken?
Die kunnen geen nationales meer lopen? Hoe is dit georganiseerd of beslist binnen FRSO en ABSOBVOS?
Nu FRSO overgeschakeld is kunnen we bijna niet anders dan mee overschakelen?
De meeste clubs zijn op dit moment niet pro SI. Toch stellen we concrete overgangsmaatregelen
voor. Verder uitwerken.
SELECTIE

UNIVERSITAIR

Wie heeft de belangen van Orienteering Vlaanderen leden verdedigd?
In het algemeen, kunnen we beter samenwerken over met ABSO-BVOS?

CITY RUNS
Subsidieproject wordt voorgesteld door Peter.
VERHOOGD

INSCHRIJVINGSTARIEF

Secretaris werkt dit uit.
Families aan verlaagt tarief: minderjarigen 5 euro.
PRIJZEN

IN KAART BRENGEN

In functie van folder.
(Secretariaat.)

COMMISSIES
Voorstel van Peter in verband met de financiële commissie wordt besproken.
Creditsysteem roept vragen op maar we zijn het er over eens dat dit een goed idee is. Het systeem
van Peter kunnen we waarschijnlijk niet begroten. Credits waar in return voordelen in natura bvb
gratis deelname aan wedstrijden voor in ruil gegeven worden is wel een haalbaar alternatief.
Sport & Kaarten
Opslitsen:
- kalender (Peter schrijft taakomschrijving uit aan de hand van sjabloon financiele commissie.)
- kaarten (Jeremy stelt voor dit verder op te nemen als voorzitter van de werkgroep.)
- jury
Goed bestuur

1. Taakomschrijving met deadline (Peter)
2. Koen neemt opnieuw contact op
Milieu

1. Chris Addiers, Wim Hoeckx, Bakelandts Fons (vroeger)
2. Taakomschrijving
GES

1. Taakomschrijving (Peter)
Ploegencommissie

1. Taakomschrijvingen opstellen in overleg met Pascal.

Opleidingen en bijscholingen

1. Taakomschrijvingen opmaken
2. Gebrek aan vergoedingen weerhouden mensen om in te stappen
3. (Tristan vragen om een offerte te maken om de cursussen uit te werken en up-tedaten.) (Peter)
4. Nieuwe initiator opleiding is gepland in 2019.

AANPASSEN STATUTEN IN FUNCTIE VAN NIEUWE CLUBS
Koen zet dit op de agenda van de WG Goed Bestuur.

SOCIALE MARIBEL
Beslissing moet genomen worden voor september.
Maximaal 8 werkuren.
90 procent wordt terug betaalt.
Kunnen we hiermee een dagelijks bestuur organiseren?
Is het mogelijk om hiermee webdesigner of dagelijks bestuur of iemand sporttechnisch in dienst te
nemen?
Peter en Koen volgen dit op.

ONBELAST BIJVERDIENEN
Een goede methode om trainers, vrijwilligers, … te vergoeden.
Info voor de clubs.

PLOEGENBUDGET 2019
We vragen ploegencommissie om een plan te opmaken. RVB keurt het dan goed of vraagt om bij te
sturen.
Desmond, Rudy en Bart uitnodigen om hun plan voor te komen stellen. Waarom trainen 17-jarigen
niet bij Juniors? (Peter)
Taakomschrijving senioren- of hoofdtrainer opstellen? Welke vergoeding kunnen we hier tegenover
stellen? Bijverdienen? Occasioneel werk? … (Peter)

VOLGENDE VERGADERING
Donderdag 30 augustus 2018, 19u, RSLab Beringen

